
Från golfkul till medlem - Resan mot officiellt hcp 
 

Resan mot officiellt handicap har vi valt att göra i 5 steg. Vår träningsverksamhet utgår från boken 

”Golfäventyret”. Därför rekommenderar vi er att köpa boken där all information om golfspelet finns. Boken 

hittar ni i receptionen på Söderköping för 150 kr. I boken kommer du att få lära dig hur du spelar golf på 

en 30-, 50- och 100-bana. Till varje bana finns övningar, tester och information om regler och golfvett. 

NSGKs 5 steg mot officiellt handicap är: 

Steg 1. 30 banan - 30-banan ligger vid hål 19 rödslinga 

 Klara 30 banan på 12 slag med fadder, förälder eller på våra träningar 

 Göra övningarna i boken  

 Klara de regler som tillhör 30 banan i boken 

 

Steg 2. 50 banan - 50-banan ligger vid hål 19 rödslinga 

 Klara 50 banan på 24 slag med ledare eller fadder  

 Göra övningarna i boken 

 Kunna de regler som tillhör 50 banan i boken. 

När du har klarat steg 2 har du tagit gult kort och då kan spela på hål 19-27 tillsammans med en fadder. 

Detta ger dig möjligheten att gå vidare till steg 3 och spela på 100 banan.  

 

Steg 3. 100 banan - ligger på hålen 19-27 

 Klara 100 banan på 45 slag eller 3ggr på 48 slag eller bättre 

 Göra övningarna i boken 

 Kunna de regler som tillhör 100 banan i boken. 

På 100-banan spelas hålen mellan 40-100m. När du har klarat av detta, tar du med ditt scorekort som du 

signerat tillsammans med din markör och lämnar in i receptionen. 

 

Steg 4. Grönt kort - Du har HCP 54 och får spela 19-27 från tee 5  

 Klara av att spela från tee 5 på 63 slag (18 poäng eller bättre) 

 Spel på 9 hålslingan 19-27 med hcp 54 tillsammans med en fadder  

 Klara det teoretiska Gröna Kort-testet i golfäventyrsboken 

När du är klar med detta, tar du med ditt scorekort som du signerat tillsammans med din markör och 

lämnar in i receptionen på Söderköping. 

 



Steg 5. Grönt kort - Du har HCP 54 och får spela 19-27 från röd tee 

Nu kan du börja sänka ditt hcp 

 Klara av att spela från röd tee på 63 slag (18 poäng eller bättre) 

 Spel på 9 hålslingan 19-27 med hcp 54 tillsammans med en fadder 

Du spelar på 9 hålslingan tills du har kommit ner till handicap 36. Du sänker ditt handicap genom att få 

mer än 18 poäng. När du kommit till 36 och har klarat av Gröna kort-testet från golfäventyrsboken är du 

redo för att spela på hål 1-18 den stora banan.  

 

Frågor.  

Kontakta Peter Sunell 0708-58 42 03 eller peter@nsgk.se  

 

I receptionen och golfshopen kan du få utförligare information om de ovanstående stegen. 

 

mailto:peter@nsgk.se

